
ESTÂDO DA PÂRÂÍBA
PREFEITURÂ TI,I{ICIPAL DE IXJAS ESÍRADAs

C ISSÂO PERT/IÍEiITE DE LICITAçÂO

IÍ|EXIGIBILIDÂI E N. Wln22

C(r{TRÂTO Ne I o0orSl 2O22-CPL

TERI'O DÊ CONTRATO QUE ÊNTRE SI CÉLEBRÂ'1 A PREFEITURÂ I.iIJiIICIPAL DE Í'I,ÂS ESTRAI'As
E r{x pR(xxrçõEs irrsrcArs EIRELT, PAM PRESTAçÀo DE SERVIçOS CO{FORi|E DTSCRT!,IrMm
iIESTE INSÍRtJT.IENTO tIÁ FOR A ABAIXO:

Pelo pr€sente instrunento particular de contrato, de um lado PREFÊITURA ruIICIPAL DE nAS ESTRA)AS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne 08.787 .012/0641-10, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunês, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e
domiciliada na Fazenda São Francisco, 5N - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O,4O7.5O4-4O,
Carteira de Identidade ne 3.570.572 SSP, dorâvante simplesmente COÍ{TRÂTANÍE, e do outro lado tíX
PR(IUçõES rtrSICÀIs EIRELT - RUA POETA TÂR6II{O TEIXEIRA, 251 - SALA SL 23 - ALTTPLAiIO CÂBO BMI{CO -
CÂBEDELO - PB, cl{Pl ne 40.292.626/0@1-33, doravante simplesmente CoüITRATADA, decidiram as partes
contratantês assinar o presênte contrato, o qual se regerá pelas cláusulãs e condições segulntes:

CL/ÚSULA PRII.IEIRÀ - Íx)S FU]ü)A}IEI{TOS DO Cq{TRÀÍO:
Êste contrato decorre da licÍtação modalidade Inexigibiu.dade ne 00OA6/2O22, processada nos termos da
Lei Federal ne 8.666193 e suas alteraçóes e a Lei complementâr ne 123, de 14 de dezembro de 2à06,
alterada.

cL/úrsuLA sEcliroÂ - m oBlETo m coÍTRÂTo:
O presente contrato ten por objeto: contratação de Profissional do Setor ÂrtÍstico: Vinicius Mendes,
que têm como objetivo abrilhantar a Festividade de São loão deste MunicÍpio, através de apresentação
abertâ ao grande púbLico, prevista para o dia 23 de lunho de 2022, nos temos da Lei n" 8,666/93.

Os serviços deve.ão ser prestados de aco.do coo as condições expr€ssas neste instruüento, proposta
aprêsentada, Inexigibilidade ne 0AA06/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficaír
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

cL/fusuLA TERCETR - m VALOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é deR$ 29.ooo,oo (VINTE E CINCo l,lIL REAIS).

c(bt6o DtscRrtltruíio i'{TDADE
1 Contratação de Profissionâf do Setor ÁrtÍstico: Shov

Vinicius [1endês, para se apresentar ho dia 23 de ]unho
de 2022, cc,n início às 11hO0 (previsão P ), tendo seu
encerramento às tho0 (prêvisão PItl). Evento a ser
realizado no Parquê do Fomó, localizado na Avenida
Severino Sinão Pessoa, Centro, Duas Estradas - pB,

aberto ao grande público, shoi{ cofi duaação de
O2hoâllin. -

Total: 2S.O@,Oo

cLÁusuLA qJAnTA - OO REAIUSTAITEITO:
Os preços contratados são fixos pelo perÍodo de um ano, exceto pa.a os casos previstos no Art, 65, §§
5e e 6eJ da Lei 8.666/93.
ocorrendo o desequilÍbrlo êconô ico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inlcialEente, nos tertos do Art. 65, Inciso II, AlÍnea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documentaL e requerinento expresso do Contratado.

CLÁUSULA qJIÍ{TA - OA ÍX,TAçÀO:
As dêspesas correrão por conta da seguintê dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos próprios do Município de ouas Estradas:
06.@ - 11.392.20,93.2026 - 500. - 3.3-99-39.01

CUíUSULA SEXTA - tx, PAGATIETfiO:

o pagamento será efetuado na Tesouraria do contratante, mediante processo regular, da
Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

QtuxrrDÀoE P.txrrÁxro P. ÍoÍÂL
I 25 -@O ,gO 25 .OAO ,OA

CLiíUSULA SÉTII,íA - DOS PRÁZOS:

fi;



o prazo náximo para a execução do objeto ora aontratado, conforme sras características, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei t.666/93, êstá abaixo indicãda e será considerado a partir d?
data do evento:

InÍcio: Imediato
Conclusão: 1 (m) dia

a graza de vigência do peesente cont.ato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2àzz,conslderado da data de sua assinaturã_

clÁusulÂ orT vÂ - DAS OBIIGAçôES m C(I{TRÁTÂ ÍE:
a - Efetuar o paga ento relativo a ppestâção dos serviços efetivamênte realjzados, de aco.do co,n as
respectivas cláusulas do presente €ontrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os mêios necessários para a fiel p.estação dos serviços
contratados;
c - Notificar o contratado sobre quatquer ir.egularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços,
exercendo a mais ampla e coaptreta fiscalização, o que não exi,ne o Contratado de suas resporsabi 1. idades
contratuais e legais,

CLÁUsI,LÁ,Í A - DÁ5 oBRIcAçôEs m cgIÍBÁTÁDo:
a - Executar devidamentê os serviços descritos nã Cláusula co..espondente do presente contrato, dentro
dos melhores parâmetros de quaLi.dade estabelecidos para o raíno de atividade relacionada ão objeto
coítratual, colí observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes .oncernehtes à legislação fis.al, civi1,
tributária e trabalhista, beirl ccino por todas as despesas e conprooissos assuoidos, a qualquer título,
perante seus fornêcêdores ou têrcêiros el!! razão da exêcução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitàdo e idôneo, aceito pêlo cont.atante, quandÕ da execução do contrator que o
represente intêgrahente em todos os seus atos;
d - Perilitir e facili.tar a fiscalização do Contratante devendo prestãr os informes e esclareci e.tos
solicitâdos;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dglo na execução do contrato, nâo excluindo ou reduzindo essa responsalrilidade a fiscalização
ou o aco panhanento pelo órgão interessado;
f - t{ão ceder, transferir ou sub-€ontratar, no todo ou em parteJ o objeto deste iBstrurento, sen o
conhecimento e a dêvida autorização expressa do Contratantej
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidadê cofi as obrigações assuBidÊs, todas as
condj.ções de habili.tação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatópio, apresertando ao
Cootratante os do.umentos necessários, senpre que solicitado.

cUíUsULÂ DÉcInA . DA ALTERÁçÂo E REscIsÀo m ColITRATo:
Este contrato poderá ser alterado, unilaterahe.te pela Contratarte ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no A.tigo 65 e será .escindido, de pleno direito, conforne o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 ád Lei 8.666/93.
o contratado fÍca obriSado a aceitar nas nesmas aondiçôês contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nêce5sários, até 252 (vinte e cinco por cento) do valor inicial 3tualizado do contrato.

CUÁUsULÂ DÍCI A PRIüÊIRA - DAS PEÍ{ALIDADES:
À recusa ifljusta em deixar de cumpri.r as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Cont.atado, garantida a prévia defesa, às seguintes p€nalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
A.666/91'- a - advertência; b - multa de mora de â,5Í (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dià de atraso na entrega, no início ou na execsção do objeto ora contratado; c -
nulta de !à% (dez pol^' cento) sobrê o valor contrãtado pela inexecução total ou parcial do lontrato; d -
suspensão tenporária de participar em licitação e i pedinento de contratar con a Administração, por
ptazo de até 92 (dois) anos; e - declâração de inidoneidade para licitar ou contratar con ã
Administração Pública eoquanto perdurarefl os motivos detêrminantes da punição ou ãté que seja prorrovida
sua reabilitação pe.ante a própria autori.dade que aplicou a penalidadê; f - simultaneafiente, qualquer
das penalidades cabÍvels fundamentadas na Lei 8.666/93.

CITíUSULÀ DÉCIÍiA SEGTIÍ{DÂ - Do FORO:
Para dirimir as questôes decorrêntes deste .ontrato, as partes elege o Foro da Co arca de Guarabira.

E, por estarem de pleno ãcordo, foi lavrâdo o presente contrato eí, 02 (duas) vias, o qual vai. assinado
pelas partes e por duas testenúnhas,

TESTEI'TUNHAS

Pref eita Constitu€iona1
í#,9.487.504-4a

ol'r 165 6S1.1- Jr

i-rlu

Duas Estradas - PB, 20 de ltaio de

I

PELO COf{TRÁÍÁ'{TE

loYcE nÊÍ{/u-LY



PELO CONTRATADO

r.{x PRoouçõEs ltusrcars ETRELT
CNPJ ne 4A .292.626 / OOOL- 33

73v"6x4.3D
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